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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya,

i.

Ayu Setyo Rini, NIM : 04101ll52,menyatakan bahwa:

Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan
hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan

hasil peniruan atau penjiplakan Qtlagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini

belum pemah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di
Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lainnya.

2.

Dalam skripsi ini tidak'terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dengan disebutkan nilma pengarang dan dicantumkan dalam
daftar kepustakaan.

3.

Pemyataan

ini

saya buat dengan sebenar-benarflya, dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan
norrna dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.
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DECLARATION

I, (Ayu Setyo

1.

Rini,04l0lll52),

declare that:

My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person
work made under my name, not a piracy or plagiarism. This thesis has never
been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in
any other universities/ colleges.

Z.

This thesis does not contain any work or opinion written or published by
anyone, unless clearly acknowledged or refemeed to by quoting the author's
name and stated in the references.

3.

This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and
dishonest, I agree to receive and academic sanction in the form of removal

of

the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance
with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, 12 November 2014
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang tak pernah berhenti melimpahkan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor
Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga”. Skripsi ini disusun
untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dalam proses penulisan skripsi ini,
penulis mendapat bimbingan, pengarahan, serta dorongan dari berbagai pihak.
Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1.

Orang tua penulis dan keluarga tercinta. Terima kasih untuk bapak dan ibu
atas segala kasih sayang, pengertian, serta dukungannya dalam bentuk moril
dan materiil yang tak terkira banyaknya. Terima kasih juga untuk adik Nizar
yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

2.

Dr. Lilik Sugiharti, SE., Msi selaku dosen pembimbing dan Ketua
Departemen Ilmu Ekonomi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta
tenaga untuk memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan.

3.

Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

4.

Seluruh staf pengajar prodi ekonomi pembangunan yang telah memberikan
ilmu bermanfaat dan membantu kelancaran studi penulis. Semoga ilmu yang
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diperoleh oleh penulis dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun
orang lain.
5.

Mas Priyadi dan Mas Tohari atas dukungan data, saran, kritik, serta sharing
ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6.

Teman-teman seperjuangan logit: Andalusia dan Eva atas waktu, sharing
ilmu, dan motivasinya.

7.

Sahabat-sahabat: Nyak, Mbak Lasmi, Mbak Nuni, Wanda, Inda, Tyas, Inka,
Dina, Isna, Genia, atas segala dukungan, sharing ilmu, dan motivasinya.

8.

Mas Andika yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk
segera menyelesaikan skripsi ini.
Lembaran ini tidaklah cukup besar untuk merangkum setiap ungkapan dalam

hati penulis. Semoga jasa-jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu Dosen serta rekanrekan sekalian yang ada selama ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Surabaya, 12 November 2014

Ayu Setyo Rini
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